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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
10

Noções Direito Const.
05

Legislação do SUS
05

Conhec. Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

A

A
A

B

C
A
A

B

D
D

C do
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer
outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
MÉDICO
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4:
QUEM VÊ CARA ...
O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender
mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada, viviam casamentos arranjados que
raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da
princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido
verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso
não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo
aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de
O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã,
contando as novidades. Como estavam de viagem
marcada para apresentar a noiva à sua família na França,
resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não
te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela
nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica
que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente
sobrancelhas.”
(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84)
01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que
lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca:
A) resignação.
B) surpresa.
C) indignação.
D) desconcerto.
02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem
ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra
erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO:
A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos
contos de fada...” pode-se substituir a palavra
diferente por diferentemente.
B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome de batismo
do conde , escreveu...” as vírgulas podem ser
suprimidas.
C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...”
pode-se retirar a crase.
D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser
reescrito “Faltam-lhe completamente...”

CARGO: MÉDICO

03) Há incorreção quanto à identificação do elemento
coesivo em destaque em:
A) “Porém isso não evitou que tivessem seus
contratempos.” _ contraste.
B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,”
_ tempo.
C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar
a noiva à sua família na França,,,” _ comparação.
D) “Para que não te surpreendas ...” _ finalidade.
04) A palavra que tem a mesma função sintática e
morfológica em todos os itens, EXCETO em:
A) “...viviam casamentos arranjados que raramente
terminavam em finais felizes.”
B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu,
que
parecem
ter
sido
verdadeiramente
apaixonados...”
C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”
D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou
atenção...”
05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está
CORRETA:
A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido?
B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem.
C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.
D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você.
06) Tendo em vista as regras de concordância, complete
adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em
seguida, marque a opção CORRETA:
Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões
Fomos nós _____ derramamos o café
Prefiro passear ___ ver televisão
A) quem – que – a
B) quem – quem – a
C) que – quem – a
D) que – que – ao
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa
CORRETA de acordo com a norma culta:
A) Informei-lhe de que suas férias terminou.
B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.
C) O padre chegou atrasado na igreja.
D) Depois de amanhã responderei essa carta.
08) Em que construção a vírgula foi utilizada para
destacar o vocativo?
A) Conheço cidades, estados, países e continentes.
B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil.
C) No Brasil, há políticos e políticos.
D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir.
09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição?
A) Não veio nem mandou recado.
B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado.
C) É ainda criança, logo depende da família.
D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram.
10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza
um objeto direto?
A) Tudo parece calmo.
B) Chamam-no de cascavel.
C) Ele é considerado um gênio.
D) O aluno ficou entusiasmado.

CARGO: MÉDICO
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988,
responda ás questão de 11 a 15.
11) Marque a alternativa INCORRETA:

QUESTÕES DE 11 A 15
14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal,
assinale a alternativa que completa a lacuna:
Ninguém será privado de direitos por motivo de

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou

C)

alternativa, fixada em lei;

profissão, atendidas as qualificações profissionais

A) crença religiosa

que a lei estabelecer.

B) finanças

As entidades associativas, quando expressamente

C) idade

autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados judicial ou extrajudicialmente.
D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, dependente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local.

D) raça
15) De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição
Federal, NÃO haverá penas de:
A) Caráter perpétuo
B) Trabalhos forçados

12) Marque a alternativa INCORRETA:
A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem.
B) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido o anonimato.
C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
D)

C) Banimento
D) Todas as alternativas anteriores

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.

13) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à, EXCETO:
A) família
B) igualdade
C) liberdade
D) segurança

CARGO: MÉDICO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) A Atenção Básica é desenvolvida por meio do
exercício de práticas de cuidado e gestão,
democráticas e participativas, sob forma de trabalho
em equipe, dirigidas a populações de territórios
definidos, pelas quais assume a responsabilidade
sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que:
A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização
e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de
responsabilidade exclusiva do Município.
C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e
preferencial da rede de atenção, acolhendo os
usuários
e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas
necessidades de saúde.
D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a
Saúde, nas atuais concepções, não são considerados
termos equivalentes pela Política Nacional de
Atenção Básica.
17) A consolidação e o aprimoramento da Atenção
Básica como importante reorientadora do modelo de
atenção à saúde no Brasil requer um saber e um
fazer em educação permanente que sejam
encarnados na prática concreta dos serviços de
saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de
Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Um
pressuposto
importante
da
educação
permanente é o planejamento/programação
educativa descendente, estimulando experiências
inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de
saúde.
B) A educação permanente deve ser constitutiva da
qualificação das práticas de cuidado, gestão e
participação popular.
C) A vinculação dos processos de educação permanente
a estratégia de apoio institucional pode potencializar
enormemente o desenvolvimento de competências
de gestão e de cuidado na Atenção Básica.
D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de
educação permanente pré-formatadas (cursos, por
exemplo) com o momento e contexto das equipes,
para que façam mais sentido e tenham, por isso,
maior valor de uso e efetividade.
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QUESTÕES DE 16 A 20
18) Não compete ao Sistema Único de Saúde:
A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo animal.
C) Incrementar, em sua área de atuação, o
desenvolvimento científico e tecnológico e a
inovação.
D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
19) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:
A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS)
compete, em
caráter
suplementar,
formular,
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos
e equipamentos para a saúde.
C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o
atendimento e a internação domiciliares só poderão
ser realizados por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o
reembolso de medicamento e produto, nacional ou
importado, sem registro na Anvisa.
20) A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de
outras estratégias de organização da atenção básica
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do
SUS configurando um processo progressivo e
singular que considera e inclui as especificidades
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que:
A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
deve ser suficiente para cobrir 100% da população
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.
B) Cada equipe de saúde da família deve ser
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a
média recomendada de 3.500 pessoas.
C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao
profissional médico que poderá atuar em até 03
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta)
horas semanais.
D) Para todos os profissionais de saúde membros da
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos
profissionais médicos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre as hemorragias
INCORRETO afirmar:

digestivas

baixas

QUESTÕES DE 21 A 40
é

ao serviço de emergência relatando que há dois dias

A) O sangramento subagudo pode apresentar-se como
B) Palidez, fraqueza, anemia intensa e constipação com
pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva e
imagem da maçã mordida ao enema opaco, sugerem
presença de doença de Crohn.
sangramento

crônico

pode

ocorrer

teve início quadro de leve confusão mental, cefaléia
discreta e perda de movimentos do braço esquerdo.

sangue vivo, misturado às fezes, ou oculto.

C) O

24) Um paciente portador de anemia falciforme chega

sem

manifestações clínicas exuberantes, havendo uma
adaptação gradual do organismo, e caracteriza-se
por sangramento oculto ou escuro.
D) Pólipos intestinais grandes, distúrbios da coagulação
e divertículos nos cólons podem causar este tipo de
hemorragia.
22) Sobre pancreatite aguda é INCORRETO afirmar:
A) Duas das principais causas são a coledocolitíase e o
etilismo.
B) Um nível normal de atividade sérica da amilase

Levando-se em conta a história clínica, qual o tipo
mais provável de doença vascular cerebral deve ser
considerado e em qual hemisfério cerebral?
A) Acidente vascular hemorrágico; direito.
B) Ataque isquêmico transitório; direito.
C) Acidente vascular isquêmico; direito.
D) Acidente vascular hemorrágico; esquerdo.
25) Qual dos marcadores abaixo é mais sensível e mais
específico para lesão do miocárdio no atendimento
do paciente com síndrome coronariana aguda:
A) Troponinas.
B) Creatinofosfoquinase Fração MB.
C) Mioglobina.
D) Peptídeo natriurético.

exclui o diagnóstico.
C) O diagnóstico diferencial é com abdome agudo e
inclui úlcera péptica perfurada ou não, cólica biliar,
obstrução e infarto do intestino delgado e colangite
supurativa.
D) Nas pancreatites hemorrágicas o sangue disseca da

26) Qual dos medicamentos listados abaixo NÃO possui
papel terapêutico na abstinência alcoólica:
A) Diazepam
B) Carbamazepina
C) Tiamina
D) Fenitoína

situação retroperitoneal e surge como uma grande
equimose nos flancos (sinal de Grey Turner) ou na
região umbilical (sinal de Cullen).

27) Paciente sob tratamento medicamentoso para
hipertensão arterial sistêmica. Apresenta como
efeito colateral cefaleia, rubor facial e edema

23) São causas comuns de hemorragia digestiva alta,
associadas à maior taxa de mortalidade e recorrência
de sangramento, EXCETO:
A) Varizes esofagianas.
B) Úlcera gástrica.

maleolar. Qual das classes abaixo relacionadas é a
mais provável causadora?
A) Inibidores da enzima conversora de angiotensina
B) Antagonistas dos canais de cálcio

C) Síndrome de Mallory-Weiss.

C) Diuréticos

D) Câncer gástrico.

D) Bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina II

CARGO: MÉDICO
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28) Qual das condutas para o paciente portador de
insuficiência cardíaca estágio C abaixo relacionadas
está inadequada:

33) Qual o tratamento
hipotireoidismo?

de

escolha

para

o

A) Levotiroxina
A) Iniciar inibidor da enzima conversora da
angiotensina em todos os pacientes, salvo contraindicações
B) Prescrever digoxina na ocorrência de disfunção
sistólica associada a freqüência ventricular elevada
na presença de fibrilação atrial
C) Prescrever tartarato de metoprolol
D) Associar inibidor da enzima conversora da
angiotensina com bloqueadores dos receptores de
angiotensina II (BRA) em pacientes que permaneçam
sintomáticos, a despeito do tratamento otimizado
29) O diagnóstico de esôfago de Barrett é realizado por
qual exame:
A) Endoscopia digestiva alta

B) Hidrocortisona
C) Propranolol
D) Metimazol
34) Qual das condutas abaixo deve ser evitada no
paciente portador de pancreatite crônica?
A) Não consumir bebidas alcoólicas
B) Ingerir uma dieta hiperlipídica
C) Usar suplementos pancreáticos que contenham
lípase
D) Usar bloqueadores H2 ou inibidores de bomba de
prótons

B) Estudo radiológico contrastado do esôfago
C) Manometria esofágica
D) pHmetria esofágica prolongada
30) Qual a principal causa de morte em adultos
portadores de anemia falciforme?
A) Crise álgica (crises vaso-oclusivas)

35) Paciente em tratamento de tuberculose apresenta
hipoacusia, vertigem e nistagmo. Qual das drogas
abaixo deve ter causado tais efeitos colaterais?
A) Etambutol
B) Rifampicina

B) Síndrome torácica aguda

C) Estreptomicina

C) Acidente vascular cerebral isquêmico

D) Pirazinamida

D) Acidente vascular cerebral hemorrágico
31) Em relação à sífilis, qual das alternativas abaixo é
CORRETA?
A) A transmissão ocorre mais frequentemente durante
o contato sexual genital
B) Não é possível a transmissão por sexo oral
C) Não é possível a transmissão da mãe para o feto por
via transplacentária
D) Não pode ser transmitida pelo sangue de indivíduos
infectados
32) Qual marcador tumoral está associado ao carcinoma
hepatocelular?
A) CA 125
B) CA 19-9
C) Alfafetoproteína
D) CA 15-3

CARGO: MÉDICO

36) A esofagite de refluxo crônica pode levar ao
desenvolvimento de:
A) Adenocarcinoma.
B) Hemorragia gastrintestinal.
C) Estenose do esôfago.
D) Esôfago de Barrett (esôfago revestido por epitélio
colunar).
37) Dos antibióticos relacionados, o que está indicado
para um paciente com Insuficiência Renal Crônica
por ser menos nefrotóxico é:
A) Vancomicina.
B) Cefoxitina.
C) Cefotaxime.
D) Amicacina.
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38) A hipertensão arterial pode ser influenciada por
diversos

fatores.

Constitui

causa

exógena

de

Hipertensão Arterial Sistêmica:
A) Uso de contraceptivos orais.
B) Diabetes mellitus.
C) Insuficiência aórtica valvar.
D) Glomerulonefrites agudas.
39) No tratamento ambulatorial da infecção urinária
(cistite e pielonefrite) as quinolonas têm um papel
de destaque. Marque qual droga NÃO deve ser
utilizada na terapia destes pacientes:
A) Moxifloxacino.
B) Levofloxacino.
C) Ciprofloxacino.
D) Norfloxacino.
40) Sobre os princípios doutrinários e organizativos do
SUS, marque a alternativa CORRETA:
A) O princípio da equidade é entendido como um
conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos em todos os níveis de complexidade do
sistema.
B) O Sistema Único de Saúde será financiado com
recursos apenas do orçamento da seguridade social e
da União.
C) O princípio da integralidade é o compromisso de que
os serviços de saúde atendam os indivíduos de forma
completa, tanto do ponto de vista clínico-assistencial
como da oferta de diversidades de serviços.
D) A democratização do conhecimento do processo
saúde/doença e dos serviços, bem como o estímulo à
organização

da

comunidade

não

são

ações

fundamentadas em princípios do SUS.

CARGO: MÉDICO
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